
 

Venskabsmatch mellem Dragsholm & Odsherred 

Seniorklubber i Dragsholm tirsdag den 13. 

september 2022. 

 

 

Tirsdag den 23. september drog 28 seniorer fra Odsherred til Dragsholm for at dyste 
mod 32 seniorer fra Dragsholm GK. 

Vejret var væsentlig bedre end vejrudsigten: masser af sol men kraftig blæst. 

Dragsholms 5 bedste damer slog vores med hele 39 point. Vore topscorere var 
Winnie Bech med 31 point og Berit Vardil med 30 point 

Dragsholms 5 bedste herrer slog vores (dog kun) med 9 point. Vore topscorere var 
Per Bobsin med 36 point og Max Borgholt med 33 point. 

 

Det betyder at Dragsholm vandt matchen med 48 point mere end Odsherred. 

I kan se det samlede resultat i skemaform her på hjemmesiden. 

 

Der var også præmier for tættest på hul i to slag på de 5 par-3-huller: 

Hul 2: Winnie Bech med 11 cm og Per Bigum med 70 cm 

Hul 6: Dorte Helvig med 83 cm og Børge Exaudi med 15 cm 

Hul 9: Susanne Post med 20 cm og Klaus Høeg med 68 cm 

Hul 11: Grethe Jørgensen med 230 cm og Ralf Christensen med 125 cm 

Hul 17: Lisbeth Bjørk med 103 cm og Ole Hahn med 9 cm. 

 

Der var også præmier til alle der lavede en Birdie, og det var: Max Borgholt på hul 3, 
Klaus Høeg på hul 7, samt Ole Hahn & Henning Nielsen på hul 14. 

 

Tillykke til alle vinderne. 



Efter matchen serverede restaurant Bothwell et flot bord med mange forskellige 
pølser, pateer, skinker og oste. Grundet forsinket servering gav restauranten en 
gratis øl til alle spillere. Tak for det.  

Klaus Høeg takkede alle for en dejlig dag og sine spillere for sejren. 

Ole Hahn sagde tak for et fint arrangement, ønskede Dragsholm tillykke med sejren 
og lovede at Odsherred ville gøre sig umage for at sejre til næste år. 

 

Ole Hahn 

 


